Usnesení z 38. jednání RKK dne 11.10.2010
11.10.2010		Strana 1 (celkem 16)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 38. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. října 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:09 do 10:11 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.10.2010		   RK 960/10/10

2.	Dodatek ke smlouvě č. D 1025/2010 o příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	   RK 961/10/10	
	na věcné vybavení jednotky SDH města Bečov nad Teplou
3.	Rozpočtové změny								   RK 962/10/10	
   4.	Schválení Dodatku č. 4 Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci 	   RK 963/10/10
	při dalším rozvoji nákladového účetnictví
   5.	Dohoda o narovnání – logo Karlovarského kraje					   RK 964/10/10
  6.	Schválení úpravy výše odpisů příspěvkové organizace Domov pro osoby se 	   RK 965/10/10
zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské
7.	Snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Domov pro osoby 	   RK 966/10/10	
	se zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby se zdravotním postižením 
	„SOKOLÍK“ v Sokolově
	8.	Dovolání Karlovarského kraje ve věci žaloby o zaplacení 174.712,- Kč		  RK 967/10/10
	s příslušenstvím
9.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 968/10/10
	„Aplikace modelu CAF 2006“
10.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	  RK 969/10/10
		managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2010
11.	3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 	  RK 970/10/10 
		obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“
12.	„Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 		  RK 971/10/10
		územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – část I
13.	Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2010 – změna č. 2				  RK 972/10/10
14.	Zvýšení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 	  RK 973/10/10
	příspěvková organizace od 1.11.2010
15.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové   RK 974/10/10	
	parcely č. 761/12 v k. ú. Drmoul
16.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	  RK 975/10/10
	parcela č. 725/24 v k. ú. Královské Poříčí
17.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 976/10/10
	do majetku Města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města 
	Chodov do majetku Karlovarského kraje
18.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové    RK 977/10/10
	parcely č. 1128/5 v k. ú. Krásný Jez
19.	Žádost Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov o souhlas s plánovaným 	   RK 978/10/10   
	investičním záměrem  
20.	Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného místa k distribuční soustavě 	   RK 979/10/10	
	VN - pro objekt Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary
21.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého 	   RK 980/10/10
	majetku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 
	v Mariánské
22.	Žádost Obce Odrava o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 	   RK 981/10/10
	vlastnických práv v souvislosti se stavbou kanalizace v silničních pozemcích 
	Karlovarského kraje
23.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	   RK 982/10/10
	pro rok 2010 Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické 
	Karlovy Vary
24.	Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem		   RK 983/10/10
25.	Změna usnesení č. RK 867/09/10 - Projekt „Využití ICT pro výuku na SZŠ 	   RK 984/10/10
a VOŠZ v Karlových Varech“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola 
	a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
26.	Vyjádření k oznámení záměru „Silnice III/20811 modernizace silnice – dopravní 	   RK 985/10/10
	napojení letiště Karlovy Vary, úsek 1,080 – R6“ podle § 6 odst. 7 zákona 
	č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
27a)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		   RK 986/10/10	
	nemocnice a.s.: Systém jednotného vybírání regulačních poplatků
27b)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  RK 987/10/10
„Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
27c)	Smlouva o užívání nebytových prostor v objektu Trone 60 v Bruselu a jeho 	  RK 988/10/10
ukončení, uzavřená mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR
27d)	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		   RK 989/10/10
	sociální prevence v období let 2008 - 2012“ - Žádost o stavební povolení 
	pro sociálně terapeutické dílny




        Mgr. Martin Havel v. r.			        PaedDr. Vratislav Emler v. r.
          náměstek hejtmana					          ověřovatel
         Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 27 a)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 	nemocnice a.s.: 
		Systém jednotného vybírání regulačních poplatků

bod č. 27 b)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 27 c)	Smlouva o užívání nebytových prostor v objektu Trone 60 v Bruselu a jeho ukončení, uzavřená mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR

bod č. 27 d) 	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ - Žádost o stavební povolení pro sociálně terapeutické dílny



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.10.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/10/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.10.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Dodatek ke smlouvě č. D 1025/2010 o příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení jednotky SDH města Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/10/10

- schvaluje dodatek ke smlouvě č. D 1025/2010 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení jednotky SDH města Bečov nad Teplou
Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, pověřen k zastupování vedoucího odboru krizového řízení


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/10/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 334/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 35.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2010“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 335/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Hrubínův literární festival“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 336/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z akce č. 4335 - Vědeckotechnický park podprojekt BRAVE ve výši ± 63.000,-- Kč na financování projektu Partnerství pro budoucnost 3 - akce č. 4038, k poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10% celkových uznatelných výdajů dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Sokolov ke zlepšení účinnosti 
a efektivnosti implementace programů/projektů čerpajících prostředky z fondů EU v Karlovarském kraji, kde žadateli o financování z ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti jsou jednotlivé dobrovolné svazky obcí.

Rozpočtovou změnu č. 337/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Rozpočtovou změnu č. 338/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům v celkové výši ± 540.898,-- Kč. Jedná se o přerozdělení a změnu charakteru (investiční a neinvestiční) příspěvků obcím v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova - 2. kolo“. 

Rozpočtovou změnu č. 339/2010
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč z investičních na neinvestiční z důvodu úhrady aktivit spojených s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou   

Rozpočtovou změnu č. 340/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 15.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu a Obchodní akademii Mariánské Lázně na úhradu účasti studentů na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Bratislavě, který se koná 
ve dnech 23. – 25.11.2010

Rozpočtovou změnu č. 341/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 104.435,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Rozpočtovou změnu č. 342/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.237.384,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Městem Toužim Základní školu Toužim na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 343/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 240.860,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí Tři Sekery Základní školu a Mateřskou školu Tři Sekery, okres Cheb na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 11.11.2010

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


4. Schválení Dodatku č. 4 Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji nákladového účetnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/10/10

- schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji nákladového účetnictví se společností NESS Czech s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem Dodatku č. 4 Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji nákladového účetnictví se společností NESS Czech s.r.o.

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


5. Dohoda o narovnání – logo Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/10/10

- schvaluje dohodu o narovnání mezi Reklamní agenturou Aa, s.r.o., IČ: 482 93 717, se sídlem: Sedlec č. p. 6, PSČ 434 35 a Karlovarským krajem, IČ: 70 89 11 68, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ: 360 21, jejímž předmětem je narovnání ve smyslu ust. § 585 zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve věci práva užívat autorské dílo, ve smyslu ust. § 12 
odst. 1 autorského zákona v předloženém znění

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu zajistit uzavření dohody o narovnání

Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


6. Schválení úpravy výše odpisů příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/10/10

- schvaluje snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci: 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech o 150.000,-- Kč 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské o 1.155.132,-- Kč

- ukládá odvod části neinvestičního příspěvku do rozpočtu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech ve výši 150.000,-- Kč 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské ve výši 1.155.132,-- Kč
  
- schvaluje snížení nařízeného odvodu z investičního fondu pro příspěvkovou organizaci: 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech o 150.000,-- Kč 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské o 1.155.132,-- Kč  

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/10/10

- schvaluje snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech o 500.000,-- Kč 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově o 2.000.000,-- Kč  

- ukládá odvod do rozpočtu Karlovarského kraje pro příspěvkové organizace:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech ve výši 500.000,-- Kč 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově ve výši 
2.000.000,-- Kč  

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
                 

8. Dovolání Karlovarského kraje ve věci žaloby o zaplacení 174.712,- Kč s příslušenstvím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/10/10

- bere na vědomí informaci o průběhu vymáhání částky ve výši 174.712,- Kč

- souhlasí s podáním dovolání ve věci soudního řízení o žalobě o zaplacení 174.712,- Kč s příslušenstvím

- pověřuje Mgr. Kateřinu Šteklovou v souladu s ustanovením § 241 odst. 2 ve spojení s ustanovením 
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v planém znění, zastupováním Karlovarského kraje ve věci dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni, 10 Co 111/2010-81 ze dne 5.8.2010

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


9. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Aplikace modelu CAF 2006“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/10/10

- schvaluje vyloučení uchazeče ITEG, a.s. z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Aplikace modelu CAF 2006“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Aplikace modelu CAF 2006“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ATTEST, s.r.o., s nabídkovou cenou 4 739 988,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATTEST, 
s.r.o., s nabídkovou cenou 4 739 988,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATTEST, s.r.o., s nabídkovou cenou 4 739 988,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 11.11.2010

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


10. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 969/10/10

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 25.11.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


11. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 970/10/10

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 3. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu

Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


12. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – část I

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 971/10/10

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – část I dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ – části I dle návrhu

Termín kontroly: 7.3.2011

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


13. Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2010 – změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 972/10/10

- bere na vědomí  předloženou změnu č. 2 provozního plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2010, přičemž se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 1 316 534 tis. Kč na částku 1 322 328 tis. Kč, tj. o částku 5 794 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p.o., na rok 2010 z částky 449 227 tis. Kč na částku 456 677 tis. Kč, tj. o částku 7 450 tis. Kč, přičemž byl navýšen provozní příspěvek na opravy 
a údržbu silnic II. a III. třídy KK ve výši 4 250 tis. Kč, dále byl navýšen neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč na úhradu nákladů na odstranění závad na silnicích II. a III. třídy a navýšil se zdroj 
z prostředků investičního fondu na posílení oprav silnic o částku 1 200 tis. Kč
 
- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy KK na rok 2010 o částku 7 450 tis. Kč

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2010 z částky 
1 029 034 tis. Kč na částku 1 028 578 tis. Kč, tj. o částku 456 tis. Kč, přičemž se snížil příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury z částky 42 000 tis. Kč na částku 41 544 tis. Kč, tj. o 456 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
	zvyšuje se čerpání zdrojů na strojní investice z částky 350 tis. Kč na částku 
550 tis. Kč, tj. o 200 tis. Kč

snižuje se čerpání zdrojů na stavební investice z částky 400 tis. Kč na částku 300 tis. Kč, tj. o 100 tis. Kč
	snižuje se čerpání zdrojů na ostatní investice z částky 400 tis. Kč na částku 150 tis. Kč, tj. o 250 tis. Kč
zvyšuje se čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 67 649 tis. Kč na částku 
68 849 tis. Kč, tj. o 1 200 tis. Kč
snižuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 623 950 tis. Kč 
na částku 622 294 tis. Kč, tj. o 1 656 tis. Kč
	zvyšuje se rezerva z částky 2 836 tis. Kč na částku 2 986 tis. Kč, tj. o 150 tis. Kč

- ukládá řediteli KSÚS KK, p.o. zapracovat změny do Provozního plánu KSÚS KK, p.o., na rok 2010

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.



14. Zvýšení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace od 1.11.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 973/10/10

- schvaluje zvýšení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, z 200 lůžek na 206 lůžek od 1.11.2010

Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,  
 příspěvková organizace


15. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 761/12 v k. ú. Drmoul

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 974/10/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 761/12, které byly odděleny geometrickým plánem č. 777-56/2009 a č. 788-103/2009 z původní pozemkové parcely č. 761/12 a označeny novým parcelním číslem, jako pozemková parcela 
č. 2048/57 o výměře 495 m2 a pozemková parcela č. 2048/88 o výměře 4036 m2, vše v k. ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi paní Evou Křivánkovou, trvale bytem Drmoul, Plzeňská 42, 
PSČ  353 01 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 390,- Kč/m2, tj. celkem 1.767.090,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Evy Křivánkové do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


16. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 725/24 v k. ú. Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 975/10/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 725/24 o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Královské Poříčí, formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, 
IČ 26348349, zastoupenou Ing. Františkem Štěpánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 2.700,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


17. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Chodov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 976/10/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 1331/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1866-4056/2010 z původní pozemkové parcely č. 1331/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1331/9 o výměře 78 m2  a č. 1331/10 o výměře 28 m2 a část pozemkové parcely č. 1331/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1331/1 a označena jako její díl „h“ o výměře 0,18 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov 
a obci Chodov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 8.11.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1336, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1866-4056/2010 z původní pozemkové parcely č. 1336 a označena jako její díl „f+g“ o výměře 161 m2, části pozemkové parcely 
č. 1338/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1338/1 
a označena jako její díl „d“ o výměře 162 m2, části pozemkové parcely č. 1407, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1407 a označena jako její díl „c“ 
o výměře 17 m2 a části pozemkové parcely č. 1337, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1337 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 1337/4 o výměře 191 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Chodov do vlastnictví Karlovarského kraje.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


18. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1128/5 v k. ú. Krásný Jez

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 977/10/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1128/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 204-58/2009 z původní pozemkové parcely č. 1128/5 a označena jako její díl „a“ o výměře 11 m2 v k. ú. Krásný Jez a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Václavem Šťastným, zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ředitelem Stavební správy Plzeň, na základě pověření č. 0483 ze dne 25.7.2008 (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 1.320,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část parcely na své úřední desce, tj. do 8.11.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku

     
19. Žádost Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov o souhlas s plánovaným investičním záměrem  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 978/10/10

- schvaluje vydání souhlasného stanoviska pro Sdružení vlastníků jednotek bytového domu 
č.p. 171, ulice Závodu míru 62, Karlovy Vary – Stará Role, s plánovaným investičním záměrem provést v domě č.p. 171 zateplení obvodového pláště a hydroizolace budovy

- schvaluje udělení plné moci řediteli Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, k zastupování Karlovarského kraje, jako vlastníka bytové jednotky v domě č.p. 171, ulice Závodu míru 62, Karlovy Vary – Stará Role, k úkonům, které povedou k realizaci investičního záměru provést v domě č.p. 171 zateplení obvodového pláště a hydroizolace budovy, a to s účinností od 1.10.2010

- souhlasí se složením nového výboru Sdružení vlastníků jednotek v domě č.p. 171

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku 


20. Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného místa k distribuční soustavě VN - pro objekt Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 979/10/10

- schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí VN a o dalších právech a povinnostech“ mezi Karlovarským krajem (jako zákazníkem) a ČEZ Distribuce, a.s. (jako provozovatelem distribuční soustavy), k zajištění příkonu pro objekt Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, a to za jednorázovou úhradu ve výši 367.000,- Kč

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí VN a o dalších právech a povinnostech“ pro objekt
Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary

Termín kontroly: 2.12.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


21. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého majetku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 980/10/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy movitého majetku dle návrhu v celkové pořizovací hodnotě 93.426,- Kč, 
do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské od 1.11.2010
 
Termín kontroly: 25.11.2010	

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


22. Žádost Obce Odrava o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou kanalizace v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 981/10/10

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Odrava ČOV a kanalizace“ na polovinu z původně stanovené částky
Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá:  Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


23. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví pro rok 2010 Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 982/10/10

- schvaluje poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 25.000,-- Kč pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary na úhradu nákladů spojených s pořádáním kurzu v rámci celoživotního vzdělávání středního zdravotnického personálu, oboru Všeobecná sestra a vztahujících se na akademický rok 2010/2011, a to konkrétně na nákup PC v hodnotě 15.000,- Kč a nákup a provoz mobilního telefonu v hodnotě 10.000,- Kč

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


24. Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 983/10/10

- doporučuje ředitelům středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, aby v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou
rozhodli o konání přijímacích zkoušek formou testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů
vyhlašovali na místa uvolněná v důsledku neodevzdání zápisových lístků přijatými uchazeči další kola přijímacího řízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení ředitele příslušných příspěvkových organizací
Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
25. Změna usnesení č. RK 867/09/10 - Projekt „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 984/10/10

- mění ve všech částech svého usnesení č. RK 867/09/10 ze dne 2. září 2010 název projektu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary „Využití ICT pro výuku na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech“ na „Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů“ 

- mění část svého usnesení č. RK 867/09/10, kterým souhlasila s předpokládanými výdaji projektu 
ve výši cca 1.300.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR, v tom smyslu, že výše předpokládaných výdajů se mění z částky cca 1.300.000,- Kč na částku cca 1.500.000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 16.12.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


26. Vyjádření k oznámení záměru „Silnice III/20811 modernizace silnice – dopravní napojení letiště Karlovy Vary, úsek 1,080 – R6“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 985/10/10

- projednala oznámení záměru „Silnice III/20811 modernizace silnice – dopravní napojení letiště Karlovy Vary, úsek 1,080 – R6“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem souhlasí za podmínky přijetí pozitivněji hodnocené varianty A. Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v tomto případě není požadováno.

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


27a) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Systém jednotného vybírání regulačních poplatků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 986/10/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. a JUDr. Zdeňkovi Horákovi, generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., předložit jedinému akcionáři nové řešení systému jednotného vybírání všech regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s. s termínem do 31.10.2010
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


27b) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 987/10/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Regina	Kindratová	- náhradník: Monika Dohnalová
- člen: Mgr. Daniel Tovth		- náhradník: Ing. Irena Krolopová
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Ing. Vlastimil Spiegl

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jan Zborník		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Josef Murčo			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Bc. Bedřich Kořínek		- náhradník: Monika Dohnalová

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


27c) Smlouva o užívání nebytových prostor v objektu Trone 60 v Bruselu a jeho ukončení, uzavřená mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 988/10/10

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání nebytových prostor v objektu Trone 60 v Bruselu a jeho ukončení mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného jejím podpisem

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


27d) „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ - Žádost o stavební povolení pro sociálně terapeutické dílny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 989/10/10

- schvaluje text Žádosti o stavební povolení

- pověřuje hejtmana podpisem Žádosti o stavební povolení

Termín kontroly: 2.12.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace



